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 „A ZENÉNEK KI KELL FEJEZNIE MINDAZT,  
AMELYRE NINCS SZÓ, DE AMI MÉGIS KIKÍVÁNKOZIK A LÉLEKBŐL, AMIT 

MÉGIS EL KELL „MONDANUNK”, ÉS AMI ELŐTT AZTÁN – MINT HANGZÓ, 
EMOCIONÁLIS TARTALOM ELŐTT –, ÉRINTETTSÉGÉBEN  

A LÉLEK BEFOGADÁSRA MEGNYÍLIK.”
Csajkovszkij



Kedves KözönségünK,  
zeneKedvelő BarátunK!
a zene mindannyiunkat megszólít, az elme és a lélek  
mélyrétegeit érinti és szenvedélyes utazásra invitál.  
egy művet sok muzsikussal közösen értelmezni 
csodálatos kaland, sok kis behatárolhatatlan nüansz  
és véletlen varázsolja az interpretációt megismétel
hetetlenné. 2016/17es évi barangolásunk korszakokon  
és világokon ível át, amely során érzelmeink minden 
színét megélhetjük akkor, ott, együtt.

ebben lesznek társaink többek között Boris 
Berezovsky, Rozhdestvensky-Postnikova 
házaspár, Gidon Kremer, Anna Vinnitskaya, 
Perényi Miklós, Ránki Dezső, Várjon Dénes.

„a megosztott öröm, dupla öröm”: tartsanak velünk 
ebben a sokat rejtő, fantasztikus felfedezésben, 
osszuk meg élményeinket egymással és építsük 
együtt tovább a Concerto Budapest közösségét!

várjuk szeretettel koncertjeinkre a következő 
évadban is!

Keller András 
zeneigazgató

Bérletvásárlási 
informáCióK 

Bérleteinket 2016. április 21-től  
vásárolhatják meg kezelési költség nélkül  
a Concerto Budapest honlapján keresztül,  
www.concertobudapest.hu, továbbá  
az ismert jegyirodákban.

Bérleteinket idén a jegyárakhoz képest  
30%-kal kedvezőbb áron kínáljuk.  
a gyerekeknek szóló manó bérlettel  
négy koncert árán ötöt ajánlunk.

a bérletekben lévő hangversenyekre  

2016. június 6-tól válthatnak 
szólójegyeket.

Bérlet és jegyinformációkkal kapcsolatos  
bővebb tájékoztatásért, valamint az egyes  
koncertek jegyelőjegyzésével kapcsolatban 
forduljanak menus mónikához a  
menus.monika@concertobudapest.hu  
email címen.

a műsorváltozás jogát fenntartjuk.



BérletáraK,  
a jegyárakhoz képest 30% kedvezménnyel  
(6 koncert +1 premier zeneakadémia)
1. kategória 24.800 ft /  2. kategória 20.200 ft / 
3. kategória 16.400 ft / 4. kategória 13.000 ft / 
5. kategória 9300 ft

#VOLumEnEK
Jubileumi születésnap gidon Kremerrel,  
rachaminov rettegett iii.ja 
Berezovksyval, az eroica, a Haláltánc 
vagy a Wanderer opuszai testközelből! 
ilyen és ehhez hasonló grandiózus 
pillanatoknak lehetünk részesei a 
Concerto Budapest #Volumenek 
bérletével. a kolosszális élménycsomag 
– mondhatni  a zenei royal flush –  
a klasszikus zene etalon műveit és azok 
legnagyobb előadóit, mestereket és 
mesterműveket vonultat fel  
a zeneakadémián. 

Boris Berezovsky  
©yuri Bogomaz



2o16
oKtóBer 1. szomBat 19.30
zeneakadémia
Liszt magyar fantázia 
Liszt Haláltánc 
Liszt eszdúr zongoraverseny 
BARtóK Concerto 

Közreműködik Balázs János, Berecz Mihály, 
Palojtay János zongora 
vezényel Keller András

novemBer 2. szerda 19.30
zeneakadémia
Liszt Bölcsőtől a sírig, no.13, s.107
schuBeRt/Liszt Wanderer – fantázia, s.366
BeRLioz fantasztikus szimfónia, op.14

Közreműködik Viktoria Postnikova zongora 
vezényel Gennady Rozhdestvensky

deCemBer 11. vasárnap 19.30
zeneakadémia
WeineR Concertino zongorára és zenekarra, op.15
Dohnányi változatok egy gyermekdalra, op.25
BRAhMs zongoranégyes, gmoll, op.25  
(arnold schönberg hangszerelése)

Közreműködik Várjon Dénes zongora 
vezényel Keller András

2o17
Január 15. vasárnap 19.30
zeneakadémia
schuBeRt viii. „Befejezetlen” szimfónia, hmoll, d.759
sosztAKoVics i. Csellóverseny, eszdúr, op.107
MozARt esz dúr szimfónia, K.543

Közreműködik Perényi Miklós cselló 
vezényel Arvid Engegård

feBruár 18. szomBat 19.30
zeneakadémia
RAchMAninoV iii. zongoraverseny, dmoll,  
no.3, op.30
BeethoVen iii. “eroica” szimfónia, eszdúr, op.55

Közreműködik Boris Berezovsky zongora 
vezényel Keller András

+ 22.00 – 23.00
„PReMieR” sorozat: Bemutató / Bor / Beszélgetés 
a zeneszerző: Snétberger Ferenc

április 9. vasárnap 19.30
zeneakadémia
BAch Kettősverseny hegedűre, dmoll, BWv 1043
siBeLius Hegedűverseny, dmoll, op.47
PhiLiP GLAss Kettősverseny hegedűre, csellóra  
és zenekarra (2010)  

Közreműködik Gidon Kremer hegedű,  
Keller András hegedű, Giedre Dirvanauskaite  cselló,  
Kremerata Baltica 
vezényel Keller András



BérletáraK,  
a jegyárakhoz képest 30% kedvezménnyel  
(4 müpa koncert)
1. kategória 16.500 ft /  2. kategória 13.500 ft / 
3. kategória 10.900 ft /  4. kategória 8700 ft / 
5. kategória  6200 ft

#FaVORiTOK 
a Concerto Budapest #Favoritok 
bérlete a komolyzene világának nagyívű 
válogatása, mely a hétköznapokat 
is ünnepekké varázsolja a müpa 
hangversenytermében. a szelekció 
kihagyhatatlan zenei csemegéket ígér 
többféle műfajban: megidézi például 
ravel és gershwin találkozását a ’20as 
évekbeli, jazz inspirálta new Yorkban, 
karácsonykor Csajkovszkijjal és anna 
vinnitskayaval hangolódhatunk a 
meghitt, gyertyás ünnepre, a muzsikusok 
és muzsikások sorozat keretén belül 
pedig a két zenekarnak komponált új 
mű bemutatójának lehetünk tanúi. a 
sokszínű felvillanások együttesen adnak 
ki egy megismételhetetlen összegzést a 
zenetörténet legeredetibb alkotásaiból.

AnnA VinnitskAyA  
©Gela Megrelidze



2o16
novemBer 25. pénteK 19.30 
müpa / Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem
RAVeL la valse
RAVeL gdúr zongoraverseny
GeRshWin egy amerikai párizsban
GeRshWin Kék rapszódia

Közreműködik Louis Lortie zongora 
vezényel Rácz Zoltán

deCemBer 18. vasárnap 19.30
müpa / Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem
Karácsonyi koncert
csAjKoVszKij diótörő szvit
RAchMAninoV ii. zongoraverseny, cmoll, op.18
BRAhMs magyar táncok 

Közreműködik Anna Vinnitskaya zongora 
vezényel Keller András

2o17
Január 26. CsütörtöK 19.30 
müpa, Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem
Muzsikusok Muzsikások sorozat
Liszt magyar rapszódiák 
GyönGyösi LeVente „Úgy elmennék, ha mennék” 
Concerto népi hangszerekre és zenekarra – ősbemutató
DVořáK szláv táncok, op.46

Közreműködik Muzsikás Együttes 
vezényel Keller András

márCius 8. szerda 19.30 
müpa, Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem
BeethoVen missa solemnis, ddúr, op.123

Közreműködik Sümegi Eszter, Schöck Atala,  
Horváth István, Cser Krisztián  ének,  
Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba) 
vezényel Kocsis Zoltán



BérletáraK
a jegyárakhoz képest 30% kedvezménnyel  
(6+1 koncert: 4+1 premier zeneakadémia, 2 müpa) 
1. kategória 24.800 ft /  2. kategória 20.200 ft /  
3. kategória 16.400 ft / 4. kategória 13.000 ft /  
5. kategória 9300 ft

#TRadícióK  
a hagyomány folytonosságának  
és a progresszív szellemű 
megújulásnak keresztmetszete 
a #Tradíciók elnevezésű bérlet. 
a szakma elismert nagyjai és 
az ifjú tanítványok találkoznak 
rozhdestvenskytől gyöngyösi 
ivettig, fiatalok és tapasztaltak 
mutatják be a múlt és jelen zenei 
irányvonalait. a generációs és 
korosztályos különbségeken túl  
a földrajzi határok is elmosódnak, 
romantikus klasszikusok és  
kortárs magyar művek békés 
harmóniáját hallhatjuk majd. 
Jeligénk: vissza a jövőbe!

Gennady Rozhdestvensky
© vladimir Polak



2o16
szeptemBer 30. pénteK 19.30
zeneakadémia 
Évadnyitó koncert
BeethoVen Hármasverseny, Cdúr, op.56
BARtóK Concerto

Közreműködik Balogh Ádám zongora, 
Pusker Júlia hegedű, Devich Gergely cselló 
vezényel Keller András

novemBer 1. Kedd 19.30
zeneakadémia
Liszt Bölcsőtől a sírig, no.13, s.107
schuBeRt/Liszt Wanderer – fantázia, s.366
BeRLioz fantasztikus szimfónia, op.14

Közreműködik Viktoria Postnikova zongora 
vezényel Gennady Rozhdestvensky

deCemBer 10. szomBat 19.30
zeneakadémia
WeineR Concertino zongorára és zenekarra, op.15
Dohnányi változatok egy gyermekdalra, op.25
BRAhMs zongoranégyes, gmoll, op.25  
(arnold schönberg hangszerelése)

Közreműködik Várjon Dénes zongora 
vezényel Keller András

+ 22.00 – 23.00
„PReMieR” sorozat: Bemutató / Bor / Beszélgetés 
a zeneszerző: Vidovszky László

2o17
Január 26. CsütörtöK 19.30
müpa, Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem
Muzsikusok Muzsikások sorozat
Liszt magyar rapszódiák 
GyönGyösi LeVente  
„Úgy elmennék, ha mennék” Concerto népi 
hangszerekre és zenekarra – ősbemutató
DVořáK szláv táncok i., op.46

Közreműködik Muzsikás Együttes 
vezényel Keller András

márCius 8. szerda 19.30 
müpa, Bartók Béla nemzeti Hangversenyterem
BeethoVen missa solemnis, ddúr, op.123

Közreműködik Sümegi Eszter, Schöck Atala, Horváth 
István, Cser Krisztián  ének, Nemzeti Énekkar 
(karigazgató: Somos Csaba) 
vezényel Kocsis Zoltán

máJus 12. pénteK 19.30
zeneakadémia
choPin fmoll zongoraverseny, no.2, op.21
MussoRGsKy-RAVeL egy kiállítás képei

Közreműködik Gyöngyösi Ivett zongora, 
Kremerata Baltica 
vezényel Keller András



BérletáraK,  
a jegyárakhoz képest 30% kedvezménnyel  
(4 koncert pesti vigadó):
1. kategória 9500 ft / 2. kategória 6200 ft

maGYaR KincSEK 
Hazai zenei örökségünk halhatatlanná 
válásának adózik a Concerto Budapest 
Magyar Kincsek bérlete. liszt nyomán 
elindulva, Bartók és Kodály útján 
folytatódik a magyar muzsika dicsérete, 
az értékmentés folyamatát pedig a 
két háború közt született nemzedék 
új hangzású remekművei egészítik ki. 
március 23án egy különleges pillanatnak 
is részesei lehetünk: Huszárik zoltán 
emlékestjére Jeney zoltán komponál 
új művet. a végeredmény egy időtlen 
összeállítás, amely méltó módon 
állít emléket a múlhatatlan magyar 
zenének, új helyszínen, a pesti vigadó 
nagytermében.

Hamar Zsolt 
©Franco tanel 



2o16 
novemBer 15. Kedd 19.30
pesti vigadó
„Négy elem”
Liszt les preludes, s.97
szőLLősy AnDRás transfigurazioni (1972)
szőLLősy AnDRás iii. Concerto
Liszt négy elem 

Közreműködik Szent Efrém férfikar  
(karigazgató Bubnó Tamás)  
vezényel Hamar Zsolt

2o17 
Január 7. szomBat 19.30
pesti vigadó
„Matuz 70”
KoDáLy nyári este
BozAy pezzo concertato, no.3, op.37
KocsáR Concertino per due fluti, Cembalo e archi
DuBRoVAy Concerto fuvolára és negyven vonósra
PetRoVics fuvolaverseny

Közreműködik Matuz István,  
Kaczander Orsolya fuvola 
vezényel Rácz Zoltán

márCius 23. CsütörtöK 19.30
pesti vigadó
„Hommage à Huszárik Zoltán”
DuRKó filmzene  Huszárik zoltán ‚elégia’  
című kisfilmjéhez
KocsáR Concerto in memoriam z.H.
jeney új mű – ősbemutató
BARtóK zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára

Közreműködik Tóth Bálint kürt  
vezényel Keller András

április 21. pénteK, 19.30
pesti vigadó 
„Halotti beszéd “
Liszt orpheusz no.4
DuRKó Halotti beszéd  oratórium tenor  
és bariton szólóra, vegyeskarra és zenekarra
DuBRoVAy ii. zongoraverseny (Concerto romantico)
Liszt tasso, panasz és diadal

Közreműködik Balázs János zongora, 
Nemzeti Enekkar (karigazgató Somos Csaba) 
vezényel Kocsár Balázs



AlondrA de lA PArrA

JegYáraK
zeneakadémia:
1. kategória 5900 ft /  2. kategória 4800 ft /  
3. kategória 3900 ft / 4. kategória 3100 ft /  
5. kategória 2200 ft

a premier sorozat az aznapi  
koncertjeggyel látogatható,  
de jegyek külön is válthatók.  
egységesen: 1000 ft 

várkert Bazár:  
egységesen: 3000 ft

Hallgatás napja – BmC:  
egységesen: 2500 ft

BÉRLETEKEn  
KíVÜLi  
KOncERTEK 
melyekre az értékesítés  
2016. április 21én kezdődik.

Jegyeket válthatnak kezelési költség 
nélkül a Concerto Budapest  
honlapján keresztül,  
www.concertobudapest.hu,  
továbbá az ismert jegyirodákban.



2016.10.22. szomBat 10:00-23:00 | BmC 
A hALLGAtás nAPjA
a Concerto Budapest, az umze és a BmC kortárs 
tematikájú egynapos fesztiválja

2016.12.04. vasárnap 19:30 | várkert Bazár
Muzsikusok, Muzsikások sorozat
Közreműködik Muzsikás Együttes
vezényel Keller András

2017.01.14. szomBat 19:30 | zeneakadémia
schuBeRt viii. „Befejezetlen” szimfónia, hmoll
sosztAKoVics i. Csellóverseny, eszdúr, op.107
MozARt esz dúr szimfónia

Közreműködik Perényi Miklós cselló
vezényel Arvid Engegård

2017.02.19. vasárnap 19:30 | zeneakadémia
RAchMAninoV iii. zongoraverseny, dmoll  
(no.3, op.30)
BeethoVen iii. „eroica” szimfónia, eszdúr op.55

Közreműködik Boris Berezovsky zongora
vezényel Keller András

2017.02.26. vasárnap 19:30 | várkert Bazár
Muzsikusok Muzsikások sorozat
Közreműködik Muzsikás Együttes
vezényel Keller András

2017.03.17. pénteK 19:30 | zeneakadémia
stRAVinKsy pulcinellaszvit
sziMAnoWsKy i. Hegedűverseny
DVořáK vii. szimfónia, dmoll, no.7, op.70

Közreműködik Kelemen Barnabás hegedű
vezényel Alondra de la Parra

2017.04.07. pénteK 19:30 | zeneakadémia
MozARt cmoll adagio és fúga 
MozARt cmoll zongoraverseny 
BeethoVen cmoll zongoraverseny op.37

Közreműködik Ránki Dezső zongora
vezényel Keller András

+22:00-23:00
„PReMieR” sorozat: Bemutató/Bor/Beszélgetés
a zeneszerző: Dukay Barnabás 

2017.05.14. vasárnap 19:30 | zeneakadémia
choPin emoll zongoraverseny no.2, op.21
BeethoVen vii. szimfónia, a dúr op.92.

Közreműködik Gyöngyösi Ivett zongora,  
Kremerata Baltica
vezényel Keller András





BérletáraK  
(4+1 koncert):  
gyerek és felnőtt egységesen: 4400 ft

a Concerto Budapest népszerű  
manó programja az óvodás és kisiskolás 
gyerekeknek szól: ez a játékos, interaktív 
előadás a körülöttünk lévő világgal és a zene 
alapjaival ismerteti meg  a gyerekeket.  
a tematika a következő évadban  
a szabadidő lesz: oLiMPiA, 
MeseViLáG, FARsAnG, 
áLLAtKeRt, ciRKusz. 

Házigazdák Iván Gábor  
és Méhes Csaba pantomimművész.

2016.  
novemBer 6. vasárnap 11.00 

2017. 
 Január 22. vasárnap 11.00 
feBruár 12. vasárnap 11.00  
márCius 12. vasárnap 11.00  
április  30. vasárnap 11.00

Concerto zeneház

#manó 
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